
ZARZĄDZENIE Nr ~?.ił../zozo

BURMISTRZA MIASTA puwsx
z dnia A]... listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu
wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiegow Pułtusku i obszarze gminy Pułtusk

oraz fotopułapek

Na podstawie art. 9a, art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 222 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320) w związku art. 6 ust. 1 lit. 9 i f

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(DZ.U.UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
9 1. Wprowadza się Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu

wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Pułtusku i obszarze gminy Pułtusk

oraz fotopułapek, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
5 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Pułtusku

do zapoznania się z zapisami niniejszego regulaminu wraz z załącznikami.
@ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Pułtusk.
& 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Sporządziła:Jolanta Skowrońska/ICD



Załącznik ,do Zarządzenia Nr 4532020
2 dnia .fći..|istopada 2020 r.

REGULAMIN
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

na terenie Urzędu Miejskiego w Pułtusku i obszarze gminy Pułtusk oraz fotopułapek

@ 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu

wizyjnego zwanego dalej „monitoringiem" w otoczeniu budynków, znajdujących

się w zasobach Gminy Pułtusk i zamieszczonychw poszczególnychpunktach na obszarze gminy

Pułtusk oraz fotopułapek.

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

2. Monitoring i fotopułapki stanowią własność Gminy Pułtusk.

@ 2. 1.Ce|em instalacji monitoringu w budynkach Urzędu Miejskiego w Pułtusku jest:

podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie
obiektów urzędu;

zapobieganie dewastacji i kradzieży w budynkach urzędu iterenach sąsiadujących, atakże

rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy wykroczenia lub przestępstwa;

wyjaśnianie sytuacji konfliktowych oraz ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki,

kradzież |ub zniszczenie mienia itp.);

ograniczenie dostępu do obiektów dla osób nieuprawnionych i niepożądanych.

2. Celem instalacji monitoringu i fotopułapek na terenie gminy Pułtusk jest:

podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pułtusk oraz wszystkich osób

odwiedzających naszą gminę;

zapobieganie dewastacji i kradzieży na terenie gminy, a także rejestracja zdarzeń

sprzyjająca ustaleniu sprawcy wykroczenia lub przestępstwa;

wyjaśnianie sytuacji konfliktowych oraz ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki,

kradzież lub zniszczeniemienia itp.);

kontrola gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pułtusk.

@ 3. 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności kamery, rejestratory,
okablowanie i oprogramowanie.



2. Urząd Miejski w Pułtusku posiada monitoring wewnętrzny (wewnątrz budynków

urzędu) oraz zewnętrzny.
3. Monitoring nadzorowanyjest przez Burmistrza Miasta Pułtusk.

4. Obsługę informatyczną systemu sprawuje Zespół Informatyków Urzędu (ZIU), który

na podstawie upoważnienia BurmistrzaMiasta Pułtusk, ma dostęp do:

1) bezpośredniego podglądu obrazów z kameri rejestratorów;

2) urządzenia rejestrującego;

3) zapisów z kamer.

5. Do zapoznania się z zapisami kamer i rejestratorów monitoringu wewnątrz

ina zewnątrz budynków urzędu oraz rozmieszczonego na terenie gminy Pułtusk upoważnieni

są:

1) Burmistrz Miasta Pułtusk, a w wypadku, określonym w 5 5 ust. 2 również osoby (organy)

tam wymienione;

2) Zespół Informatyków Urzędu;

3) Komenda Straży Miejskiej;

4) inne osoby i podmioty po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza Miasta Pułtusk.

5 4. 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo. W godzinach pracy dostęp do podglądu na

żywo z kamer rozmieszczonych na terenie gminy ma Zespół informatyków Urzędu (ZIU) oraz

Komenda Straży Miejskiej.

2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu

monitoringu wizyjnego.
3. Administratorem nagrań pochodzących z monitoringu jest Burmistrz Miasta Pułtusk.

4. Dane pochodzące z nagrań umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane
i przechowywane uważane są za dane osobowe, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 : dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych.

5. Obserwacja i rejestracja w monitoringu obrazu zdarzeń, prowadzona jest

z poszanowaniem godności człowieka. Nie może być prowadzona w sposób, który

dyskryminuje obserwowane osoby w szczególności ze względu na płeć, rasę, przynależność

etniczną, poglądy czy wyznanie. Wybór punktów zainstalowania kamer i fotopułapek na

terenie gminy Pułtusk został dokonany w oparciu o poszanowanie praw i wolności obywateli.



6. Rejestracji kamer, wewnątrz budynków urzędu, nie podlegają obszary, w których nie

jest wykonywana praca tj. pomieszczenia socjalne, toalety.

7. Nagrania z monitoringu umieszczonego wewnątrz i na zewnątrz urzędu

przechowywane są nie dłużej, niż 60 dni, a następnie są kasowane poprzez automatyczne

nadpisanie.

8. Nagrania z monitoringu umieszczonego na terenie gminy Pułtusk przechowywane są
nie dłużej niż 14 dni.

9. Wykaz miejsc, w których zainstalowano kamery monitoringu wizyjnego oraz

fotopułapki na terenie gminy Pułtusk, określa załącznik nr 1 do regulaminu.

10. Wejście do pomieszczenia gdzie przechowywane są nagrania z monitoringu jest

możliwe po wyrażeniu pisemnej zgody przez Burmistrza w obecności upoważnionego

pracownika, który sprawuje obsługę informatyczną nad systemem.
5 5. 1. Monitoring ma służyć przede wszystkim działalności prewencyjnej.

2. W uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku do Burmistrza

Miasta Pułtusk udostępnianie nagrań jest możliwe uprawnionym organom lub instytucjom,

np. policji, sądom i prokuraturom itd., po wskazaniu przez nie podstawy faktycznej oraz

prawnej, a pozostałym podmiotom - w przypadku wykazania przez nie istnienia interesu

prawnego w udostępnieniu. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Burmistrza

Miasta Pułtusk lub w przypadku jego nieobecności przez Sekretarza Miasta Pułtusk.

3. Informacja o prowadzeniu monitoringu wizyjnego wewnątrz i na zewnątrz budynku

oraz na terenie gminy Pułtusk jest przekazana za pomocą tabliczek informacyjnych

z wielkością dostosowaną do miejsca lokalizacji. Tabliczka winna być widoczna i czytelna.

Przykładową tabliczkę zawiera załącznik nr 2 do regulaminu.
4. Obowiązek informacyjny stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych, winien być dokonany w widocznym miejscu dostępnym dla

wszystkich osób mogących przebywać w strefie monitoringu np. przy wejściu głównym do

budynku, tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku, w miejscu obsługi interesantów, stronie

internetowej Urzędu Miejskiego w Pułtusku, itp. Wzór klauzuli informacyjnej o ochronie

danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego stanowi załącznik nr 3a



do regulaminu. Wzór klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych w związku ze

stosowaniem monitoringu wizyjnego oraz fotopułapek stanowi załącznik nr 3b do regulaminu.

5. Pracownik informowany jest o monitoringu poprzez zapoznanie się z Regulaminem

Pracy Urzędu Miejskiego w Pułtusku w dniu rozpoczęcia pracy.
6. Dane zapisane na nośniki nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają

udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

7. Wzór wniosku o zabezpieczenie i udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego

oraz fotopułapek w zasobach Urzędu Miejskiego w Pułtusku wraz z klauzulą informacyjną

stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.

8. W wypadkach nie cierpiących zwłoki organ, o którym mowa w ust. 2, zgłasza wniosek

ustnie upoważnionemu pracownikowi Zespołu Informatyków Urzędu, a następnie w terminie

nie dłuższym niż 5 dni dostarcza go na piśmie.

9. Udostępnianie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w „Rejestrze

udostępnionych nagrań z monitoringu oraz fotopułapek Urzędy Miejskiego w Pułtusku",

prowadzonym przez osobę wskazaną w 5 3 ust. 4 niniejszego regulaminu, którego wzór

stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.

5 6. 1. Za utrzymanie bieżące i konserwację urządzeń monitoringu wewnątrz i na

zewnątrz budynków Urzędu Miejskiego odpowiada Zespół Informatyków Urzędu.

2. Za utrzymanie bieżące i konserwację urządzeń monitoringu na terenie gminy Pułtusk

odpowiada Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział

Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, przy współpracy z Zespołem

Informatyków Urzędu oraz Komendą Straży Miejskiej, a także po uprzednim niezwłocznym

powiadomieniu przez w/w komórki o awariach urządzeń monitoringu.
3. Za ochronę danych osobowych i archiwizację danych z rejestratorówmonitoringu

odpowiada Zespół Informatyków Urzędu.

4. Za bieżącą obsługę fotopułapek na terenie gminy Pułtusk odpowiada Referat

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wydział Inwestycji, Rolnictwa

i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych.
& 7. W miarę potrzeb, a także możliwości elementy systemu monitoringu i fotopułapek

będą udoskonalane, wymieniane i rozbudowywane.



Załącznik nr 1 do Regulaminu
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji
monitoringu wizyjnego na terenie
UrzęduMiasta Pułtusk
i obszarze gminy Pułtusk oraz fotopułapek

Wykaz miejsc, w których zainstalowanokamery monitoringu wizyjnego oraz fotopułapki

na terenie gminy Pułtusk.

3) Lokalizacja kamer monitoringu w mieście Pułtusku:
1) ul. Rynek,
2) ul. Benedyktyńska,
3) ul. Świętojańska,
4) ul. Staszica,
5) ul. Słowackiego,
6) ul. Gajkowicza,
7) ul. Traugutta i Pasaż Klenczona,
8) ul. Widok,
9) ul. Kwiatkowskiego,
10) os. Wyszkowskie,
11) Plaża miejska nad Narwią,
12) Bulwary (wzdłuż kanałku) okolice hali PSP nr 1,
13) AI. Tysiąclecia,
14) ul. 3 Maja,
15) ul. |<. E. N,
16) ul. Polna (Zespół Szkół Nr 2).

b) Lokalizacja kamer monitoringu sieci szerokopasmowej na terenie gminy Pułtusk:
1) Lipniki Stare,
2) Przemiarowo (Zespół Szkolno — Przedszkolny),
3) OSP Grabowiec,
4) OSP Lipniki Stare,
5) OSP Kacice,
6) OSP Białowieża,
7) Stacja UzdatnianiaWody Trzciniec,
8) Boby (PSP Nr 1 w Pułtusku).

c) Kamery monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynków Urzędu Miejskiego
wPułtusku.

d) Fotopułapka — 2 szt. lokalizacja na terenie gminy Pułtusk według potrzeb.



LquLLIIIR III L UU ncgumuuuu IUIIKLJUIIUWdIIId,
obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
na terenieUrzędu Miejskiego Pułtusk
iobszarze gminy Pułtusk oraz fotopułapek.

UWAGA! OBIEKT MONITOROWANY

Więcej informacji:

1) na stronie internetowej
[www.pułtusk.pl].

ADMINISTRATORDANYCH

AdministratoremPani/Pana danych osobowych przetwarzanychw związku z prowadzonym
monitoringiem wizyjnym w Urzędzie Miejskim w Pułtusku z siedzibą przy ul. Rynek 41,
06-100 Pułtusk jest BurmistrzMiasta Pułtusk.

W przypadku pytań związanych z prowadzonym monitoringiem zapraszamy do kontaktu
z inspektoremochrony danych pod adresem e-mail: iod@pultusk.pl

CEL PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
pracowników Administratora i ochrony jego mienia, co stanowi prawnie uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit i) RODO).

POSTANOWIENIA SPECJALNE I PRAWA OSOB, KTÓRYCHDANE DOTYCZĄ

Zakresem monitoringu wizyjnego objęty jest obszar wokół siedziby Administratora, ciągi
komunikacyjne budynku oraz kluczowe pomieszczenia. Administrator przechowuje
nagrania przez okres nie dłuższy niż 60 dni od dnia nagrania.

jako osobie, której dane dotyczą przysługuje Pani/Panu szereg uprawnień, w tym m.in.
prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych lub ich usunięcia. Więcej informacji na
temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw
dostępnych jestw sposób określony po lewej stronie.
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Załącznik nr 3a do Regulaminu
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji
monitoringu wizyjnego na terenie
Urzędu MiejskiegoPułtusk
i obszarze gminy Pułtusk oraz fotopułapek

Klauzula informacyjna
o ochronie danych osobowych w związku ze stosowaniem

monitoringu wizyjnego

Urząd Miejski w Pułtusku z siedzibą przy ul. Rynek 41, 06 — 100 Pułtusk informuje, że w celu

zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Urzędu stosowany jest monitoring wizyjny, który
swoim zakresem obejmuje obszar wokół siedziby Administratora, ciągi komunikacyjne
budynku oraz kluczowe pomieszczenia.
Zgodnie z przepisami wynikającymi z art. 13 — rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 — (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Urząd Miejski w Pułtusku
informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych w postaci wizerunku w związku ze stosowaniem
monitoringu wizyjnegow Urzędzie Miejskim w Pułtusku z siedzibą przy ul. Rynek 41,
06-100 Pułtusk jest Burmistrz Miasta Pułtusk;

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (lOD)
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pu|tusk.pl;

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO
— prawnie uzasadniony interes administratora, tj. zapewnienie względów
bezpieczeństwa, wykorzystanie służy do monitorowania pomieszczeń przed
nieuprawnionym dostępem, co umożliwia przepis art. 222 9 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy;

4. Pani/Pana dane mogą być ujawniane organom ścigania oraz sądom w zakresie
prowadzonych przez nie czynności prawnych, a także podmiotom dostarczającym
i serwisującym system miejskiegomonitoringu wizyjnego;

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 60 dni.
W przypadku gdy nagranie obrazu stanowi dowód w postepowaniu prowadzonym na
podstawie prawa lub nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu, okres
przechowywania nagrań zostanie przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia
postepowania. Po upływie tego okresu nagrania obrazu będą niszczone w sposób
uniemożliwiający ich odtworzenie;

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania na zasadach i w zakresie wynikającym z RODO,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu
na Pani/Pana szczególną sytuację;

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, uI. Stawki 2, 00-193 Warszawa.



Załącznik nr 3b do Regulaminu
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji
monitoringu wizyjnego na terenie
Urzędu MiejskiegoPułtusk
i obszarze gminy Pułtusk oraz fotopułapek

Klauzula informacyjna
o ochronie danych osobowych w związku ze stosowaniem

miejskiego monitoringu wizyjnego oraz fotopułapek

Urząd Miejski w Pułtusku z siedzibą przy ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk informuje, że w celu

zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, oraz zapewnienia ochrony
mienia komunalnego, monitoring wizyjny oraz fotopułapki swoim zakresem obejmują
wybrane obszary terenu gminy Pułtusk.
Zgodnie z przepisami wynikającymi z art. 13 - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 — (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Urząd Miejski w Pułtusku
informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku w związku ze stosowaniem monitoringu
wizyjnego i fotopułapek będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Pułtusku z siedzibą
przy ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk przez Administratora danych - Burmistrza Miasta
Pułtusk;
Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (lOD)

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pu|tusk.pl;
Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu zapewnienia
porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, zapewnienia ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz zapewnienia ochrony mienia
komunalnego (art. 9 a ustawy o samorządzie gminnym), co jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);
Pani/Pana dane mogą być ujawniane organom ścigania oraz sądom w zakresie
prowadzonych przez nie czynności prawnych, a także podmiotom dostarczającym
i serwisującym system miejskiegomonitoringu wizyjnego i fotopułapek;
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 14 dni. W przypadku gdy
nagranie obrazu stanowi dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie prawa
lub nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania nagrań
zostanie przedłużony do czasu prawomocnego zakończenia postepowania. Po upływie
tego okresu nagrania obrazu będą niszczonew sposób uniemożliwiający ich odtworzenie;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania na zasadach i w zakresie wynikającym z RODO, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, uI. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

~?; CMM
.



Załącznik nr 4 do Regulaminu
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji
monitoringu wizyjnego na terenie
UrzęduMiasta Pułtusk
i obszarze gminy Pułtusk oraz fotopułapek

Miejscowość, dnia ................................

Wniosek
o zabezpieczenie i udostepnienie danych z monitoringu wizyjnego oraz fotopułapek

w zasobach Urzędu Miejskiego w Pułtusku

Burmistrz Miasta Pułtusk

....................................................

....................................................
Telefon kontaktowy lub e-mail

Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie i udostępnienie danych z monitoringu

wizyjnego i fotopułapki.

Zakres czasowy:

......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................
Podpis i pieczęć wnioskodawcy



KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z przepisami wynikającymi z art. 13 — rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 —(ogó|ne rozporządzenie o ochronie danych) Urząd Miejski w Pułtusku
informuje, że:

10.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w
Pułtusku z siedzibą przy ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk jest Burmistrz Miasta Pułtusk;
Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD)

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pultusk.pl;
Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą prawną do ich

przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o której jest mowa w art.
6 ust. 1 lit. a RODO;
Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie ztym, że wycofanie
zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody
przed jej wycofaniem;
Przetwarzanie danych osobowych, o których jest mowa w pkt. 3, odbywa się w celu
realizacji Pani/Panawniosku;
Pani/Pana dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa;
Pani/Pana dane przechowywanebędą przez czas określony w przepisach prawa;.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzanew sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania na zasadach i w zakresie wynikającym : RODO;
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Pułtusku Pani/Pana danych
osobowych niezbędnych w celu realizacji tego wniosku?

I:] TAK El NIE

Data i podpis wnioskodawcy

Decyzja Burmistrza Miasta:

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody »; ~
,

Data i podpis BurmistrzaMiasta



Załącznik nr 5 do Regulaminu
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji
monitoringu wizyjnego na terenie
UrzęduMiasta Pułtusk
i obszarze gminy Pułtusk oraz fotopułapek

Rejestr udostępnionych nagrań : monitoringu oraz fotopułapek Urzędu Miejskiego w Pułtusku

Data
Sposób przekazania

załatwienia nośnika

Miejsce nagrania Dane osoby
(lokalizacja sporządzającej
kamery) kopie

Dane uprawnionego Data Okres
wnioskodawcy

Nr sprawy wniosku nagrania UwagiLp.


